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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu proses perubahan dalam membentuk kepribadian

seseorang, baik dalam alur berfikir maupun bertindak yang menuju kepada

pendewasaan. Aktifitas  pendidikan memerlukan peran penting dari seorang  guru

(pendidik), karena tanpa adanya pendidik maka akan terjadi kemandekan dalam

proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah sebagai lembaga pendidkan

formal. Pendidikan sebagai wadah perubahan pola tingkah laku seorang anak

dituntut untuk membentuk kepribadian manusia menjadi lebih baik dan berdaya

guna di berbagai jajaran  atau tatanan kehidupan. Eksistensi seorang guru sangat

dipengaruhi oleh kerjasama dan partisipasi dari lingkungan, masyarakat dan

keluarga.

Berangkat dari pemaparan diatas, maka perlu dipahami bahwa masyarakat

merupakan lingkungan pendidikan yang sangat berperan penting dalam

pembetukan nilai-nilai, perilaku atau akhlak seorang anak setelah keluarga.

Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga nantinya akan

membutuhkan dukungan dari masyarakat sekelilingnya untuk mengembangkan

potensi dan warna yang diberikan oleh keluarganya, dalam hal ini orang tua.

Masyarakat akan menjadi wadah bagi anak-anak untuk melaksanakan

aktifitas yang mereka anggap penting bagi pribadinya. Oleh sebab itu, sangat

diperlukan kerjasama antara orang tua anak dan masyarakat dalam kegiatan

pendidikan secara formal karena partispasi kedua pihak inilah yang kelak akan
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menentukan  urgensi dan kelangsungan pendidik formal (guru) dan lembaga

sekolah secara formal.

Hal ini menunjukkan bahwa suku Bajo telah mampu beradaptasi dengan

lingkungan dan masyarakat lain, tentunya hal ini terjadi melalui tahap-tahap

adaptasi yang berkesinambungan dari masa lampau sampai sekarang. Masayarakat

suku Bajo adalah sekelompok orang yang telah lama hidup bersama, bermukim

tidak jauh dari pantai dengan mata pencaharian utamanya adalah mencari hasil

laut yang jauh dari permukiman mereka. Sebagai masyarakat yang tinggal

dipesisir pantai dan menggantungkan kehidupan mereka pada hasil laut berupa

ikan, udang dan rumput laut, maka aktivitas masyarakat Bajo yang tinggal

dipesisir pantai lebih yang hampir semua waktunya di laut. Masyarakat pesisir

pantai walau tinggal didekat pantai namun tidak semua masyarakat tersebut

terbelakang dalam bidang pendidikan. Sehingga dengan demikian maka

pendidikan akhlak pada dasarnya merupakan upaya pembinaan dan

pengembangan potensi manusia agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai

hamba Allah Swt. dan sekaligus sebagai khalifah, tercapai dengan baik. Potensi

yang dimaksud meliputi potensi jasmani dan rohani, seperti akal, perasaan,

kehendak, dan aspek rohaniah lainnya. Dalam wujudnya, pendidikan akhlak dapat

menjadi upaya agar pendidik secara bersama dalam memfasilitasi terjadinya

proses pendidikan, Ruang lingkup pendidikan Islam meliputi keseluruhan ajaran

Islam yang terpadu pada keimanan (akidah), ibadah, akhlak dan muamalah yang

implikasinya mempengaruhi proses berpikir, merasa, berbuat serta terbentuknya
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kepribadian peserta didik yang pada gilirannya akan terwujud akhlakul karimah

sebagai wujud manusia muslim.1

Eksistensi pendidikan Islam dalam upaya menciptakan sumber daya

manusia berkualitas, sesungguhnya telah menjadi realitas yang tidak dapat

dipungkiri oleh siapapun.

Pola pendidikan Islam diarahkan untuk membangun karakter bangsa yang

tinggi, serta mencetak anak yang memiliki akhlak dan keterampilan.2

Pernyataan diatas, sejalan dengan rumusan Hasan Langgulung bahwa
pendidikan Islam merupakan proses penyiapan generasi muda (anak) untuk
mengisi peranan memindah kanpengetahuan dan nilai-nilai Islam yang
diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik
hasilnya di akhirat.3

Dalam kaitan manusia sebagai khalifah di bumi ini membuktikan bahwa

sepanjang sejarah hidupnya, manusia bukanlah makhluk yang menyerah pada

kepastian yang diberikan oleh instinct biologisnya sebagaimana halnya pada

binatang. Demikian pula sejarah perkembangan umat manusia dari zaman batu

sampai zaman modern. Manusia telah mampu membuktikan daya pikirnya dalam

mencapai prestasi yang menakjubkan, dan tak pernah dicapai oleh makhluk lain.4

Bila di lihat  dari segi kemampuan dasar  pedagogis,  manusia dipandang

sebagai “homo edukendum” makluk yang harus dididik,  atau  bisa disebut “

animal educable”, makhluk yang bisa mendapatkan pendidikan. Manusia  sendiri

1 1Lihat Achmadi, Ideologi Pendidikan Islam. (Cet.I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),
h. 13.

22Lihat Yusuf al-Qardhawi, Pendidikan Islam dan Madrasah , Terj, Bustami A.Gani dan
Zainal Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 39.

33Hasan Langgulung, Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam (Bandung: al-Ma’arif,
1980), h. 4.

44Abd. Rahman Getteng, Pendidikan Islam dalam Pembangunan (Cet. I; Ujung Pandang;
Yayasan al-Ahkam, 1997), h. 11.
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tidak terlepas  dari potensi psikologis  yang dimilikinya secara individual.

Kemampuan individual  manusia lainnya. Berbeda  kemampuan  untuk mendidik

itulah, fungsi pendidikan  pada hakikatnya  adalah  melakukan seleksi  melalui

proses kependidikan atas diri pribadi anak.

Apabila ditinjau dari segi perkembangannya, manusia dalam proses

pendidikan  juga dapat dipandang sebagai makhluk yang sedang bertumbuh dan

berkembang  dalam proses komunikasi  antara individu dengan individu lain  atau

lingkungan sekitarnya. Proses ini dapat membawanya ke arah pengembangan

sosialitas dan kemampuan moralitasnya atau keseimbangan jasmaniah dan

rohaniah. Masyarakat suku bajo mayoritas beragama Islam, merekapun sangat

peka dalam memahami ajaran-ajaran yang telah di wahyukan oleh Allah Swt

sebagai pedoman dalam kehidupannya, baik dalam tingkatan aqidah, Syariat

maupun bermuamalah. Dalam dewasa ini masyarakat suku bajo khusnya pada

kedua orang tua anak dalam membina perkembangan ahklak pada anaknya sangat

minim, dikarenakan hubungan orang tua dengan anaknya tidak saling

memperhatikan dalam artian orang tua hanya memperhatikan kesibukan dengan

kegiatan sehari-harinnya sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah

tangga. Begitupun juga anak hanya bisa beraktifitas dalam kegiatan yang di

cerminkan oleh kedua orang tuanya sebagaimana aktifitasnya, akan tetapi dalam

perkembangan ahklak seorang anak tidak pernah mendapatkan bimbingan yang

berkualitas dari kedua orang tuanya. Karena itu sebagai orang tua harus berperan

penting dalam memberikan nasehat kepada keluarganya agar mereka bisa menjadi
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keluarga yang bisa memberikan contoh teladan bagi masyarakat atau tetangga

terdekatnya.

Masyarakat Suku bajo peduli terhadap pendidikan yang sesuai dengan

aturan-aturan yang termuat dalam syariat Islam, salah satu bukti bahwa ketika

dalam kandungan ibunya telah mengkonsumsi makanan yang halal serta

mengerjakan pekerjaan yang mendatangkan hal-hal yang posistif agar anak yang

dikandungnya kelak menjadi anak yang saleh dan salehah, dan setelah anak itu

lahir diazankan pada telinga kanannya dan diqamatkan pada telinga kirinya,

kemudian dibesarkan dan di didik dengan mengacu pada model pendidikan Islam,

mereka melakukan aqiqah dan pengislaman yang dikenal dengan khitanan.

Kegiatan seperti ini meski dilakukan dengan sangat sederhana namun sudah

menjadi rutinitas dikalangan Masyarakat Suku Bajo.

Metode pendidikan Akhlak senantiasa menciptakan keseimbangan dan

integritas antara aspek jasmani dan rohani pada anak suku bajo, sehingga akan

lahir generasi muda yang akan menjadi kader bangsa yang tidak hanya menjadi

konseptor, tetapi juga mampu menjadi pelaksana pembangunan, tidak hanya

menjadi konsumen teknologi, tetapi mampu menjadi pencipta teknologi sekaligus

mengendalikannya, bahkan ia mampu memberikan muatan-muatan akhlak

terhadap hasil teknologi tersebut atau sebaliknya tidak hanya menjadi pelaksana

pembangunan, tetapi juga menjadi motivator sekaligus inovator perkembangan

bagi Masyarakat Suku Bajo.

Penanaman dan pembinaan pendidikan akhlak diri anak pada masyarakat

Bajo menurut peran aktif keluarganya yang tidak bisa diabaikan begitu saja dan
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merupakan sebuah kesalahan yang sangat fatal bila orang tua anak mengabaikan

Pendidikan akhlak anak-anaknya yang ada pada lingkungan masyarakat maupun

sekolah. Hal ini disebabkan tanggung jawab Pendidikan Agama yang paling awal

bagi anak terletak dipundak orang tuanya.

Dalam ajaran Islam, anak merupakan amanah Allah yang harus

dipertanggung jawabkan. Dalam ruang lingkup keluarga orang tua bertanggung

jawab terhadap pertumbuhan, perkembangan dan kesempurnaan pribadi anak

menuju kematangannya. Secara umum, inti dari tanggung jawab itu adalah

penyelenggaraan pendidikan agama bagi anak, karena secara kodrati kelurga

merupakan basis penentu dalam pengembangan pendidikan anak pada masa

depan. Dan dalam keluarga terjadi interaksi antara satu dengan lainnya sehingga

terjadi proses transformasi nilai, baik spritual maupun sosio kultural.

Pendidikan akhlak merupakan pendidikan dasar yang harus diberikan

kapada anak sejak dini mengingat bahwa pribadi anak masih mudah untuk

dibentuk. Setiap anak berada dibawah pengaruh lingkungan masyarakat.

Lingkungan masyarakat merupkan wadah yang sangat strategis dalam proses

pendidikan bagi anak. Mengingat fungsi strategis tersebut maka pendidikan

agama yang merupakan pendidikan dasar harus dimulai dari lingkungan keluarga

oleh orang tuanya.

Kemudian secara garis besar masyarakat Bajo di kecamatan kaledupa yang

berdasarkan data sekunder dan primer yang terdapat di kantor kecamatan yang

pernah di kaji dan dianalisis oleh pemerintah kecamatan bersama masyarakatnya,

kemudian dikuatkan lagi oleh beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh
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beberapa orang terdahulu menyatakan bahwa “Masyarakat Bajo di kecamatan

kaledupa adalah 100% Beragama Islam”. Dan kemudian bukan hanya itu, akan

tetapi setiap yang bersuku bajo dimanapun dan kapanpun sepenuhnya beragama

Islam terkhusnya di kecamatan kaledupa.

Melihat pentingnya pendidikan, terkhususnya pendidikan akhlak, maka

masyarakat Bajo dituntut untuk dapat membuat perubahan terhadap pola

pendidikan yang mereka terapkan selama ini, yang kini tidak lagi berlaku dan

hanya  membuat anak-anak mereka semakin bosan dan malas-malasan dalam

belajar, karena melihat cara dan metode yang mereka terapkan sangatlah tidak

memungkinkan lagi bagi perkembangan dan kemajuan pendidikan agama islam

terkhususnya pendidikan akhlak pada anak mereka.

Kemudian adapun pola-pola pendidikan yang mereka terapkan selama ini di

masyarakat Bajo, antara lain yaitu :

1. Hanya menyuruh anak-anaknya untuk memepelajari Al-Qur’an/mengaji

kepada orang lain tanpa mereka sadari bahwa selama ini mereka tidak

pernah mengajari anaknya sendiri membaca Al-Qur’an, sehingga hal

tersebut menjadi pelajaran yang tidak baik bagi anak-anaknya.

2. Memberikan hukuman kepada anak-anaknya yang tidak mau belajar

sehingga anak-anak terkesan ketakutan dan anak mereka dengan penuh

keterpaksaan mengikuti perintah orang tuanya dan mau belajar.

3. Memberikan uang kepada anak-anaknya apabila tidak mau pergi belajar,

dengan harapan agar anak-anaknya mengikuti apa yang di perintahkan

orang tuanya.



8

4. Pasrah diri kepada keadaan apabila anak-anak mereka tidak mau diajar

tentang akhlakulkarimah dan mereka malas untuk mengontrol anak-

anaknya.

5. Hanya memberikan pelajaran kepada anak-anaknya berdasarkan cerita-

cerita yang bernuansa Islami yang mereka ketahui.

6. Mengajari anak-anak mereka tentang akhlak yang baik yang berasal dari

nenek moyang mereka yang masih bersifat tradisional seperti ilmu-ilmu

tarekat sekitar sholat dan lain sebagainya.

Masyarakat suku Bajo merupakan masyarakat yang senantiasa mulai

mengutamakan dan memperhatikan pendidikan bagi anak-anaknya yaitu

terkhususnya pada Pendidikan Agama Islam. Karena melihat perkembangan

zaman yang semakin berkembang dan mempengaruhi pertumbuhan dan

perkembangan anak pada masyarakt Bajo yang tidak bisa terkontrol sepenuhnya

oleh orang tuanya, kemudian adanya pula pengaruh pergaulan bebas yang

berimbas kepada anak-anak, sehingga dikawairkan memicu terjadinya berbagai

peristiwa yang bertentangan dengan syariat agama, maka oleh karena itu orang tua

anak pada masyarakat Bajo mulai sadar akan hahekat pentingnya pendidikan

akhlak bagi anak-anaknya, agar memiliki pemahaman yang mendalam dan

berhubungan dengan kehidupan sehari-harinya.

Dalam penerapan pendidikan akhlak pada masyarakat Bajo masih sangat

minim dan diperlukannya pembaharuan serta inovasi pada pendidikan agama,

tarutama pada pola yang dilakukan oleh masyarakat Bajo dalam menerapkan

pendidikan agama pada anak masih bersifat tradisional dan berdasarkan adat
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istiadat serta tradisi yang berlaku secara turun temurun yang dianggap baik oleh

masyarakat Bajo, akan tetapi cara yang diterapkan tersebut tidak memberikan

dampak yang baik bagi perkembangan anak karena sangat tidak sesuai lagi

dengan zaman dan kondisi pendidikan pada saat ini.

Bagi umat Islam tentu pendidikan agama yang wajib dipelajari dan diikuti

adalah pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah usaha sadar dan

terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami,

menghayati hingga mengimani dan meyakini ajaran agama Islam, dibarengi

dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya

dengan kerukunan antara umat bergama hingga terwujudnya kesatuan dan

persatuan bangsa.5

Pembinaan pendidikan akhlak bagi anak di masyarakat Bajo memiliki

kedudukan yang sangat urgen, masyrakat Bajo menjadi wadah pendidikan yang

sangat berpotensial bagi anak-anaknya. Karena itu pendidikan akhlak anak pada

masyarakat Bajo idealnya ditanamkan pertama kali didalam keluarga masyarakat

Bajo. Bekal pendidikan yang diperoleh anak Bajo dari lingkungan masyarakatnya

akan memberinya kemampuan untuk menentukan arah ditengah-tengah kemajuan

yang demikian pesat. Masyarakat Bajo merupakan keluarga-keluarga yang

memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik generasi-generasinya

untuk mampu terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang menyimpang dari

syariat agama Islam.

5 Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasi Kompetensi
(Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004), (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), Cet Ke-
3, hlm. 130
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Oleh karna itu karena melihat berbagai macam masalah yang dihadapi

masyarakat Bajo terkait dunia pendidikan akhlak (ADO’) yang berlaku selama ini,

maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa : Diperlukannya sebuah solusi

yang paling tepat yang dapat mengatasi dan merubah pola pendidikan akhlak yang

diberlakukan dan masih bersifat tradisional yang mempengaruhi perkembangan

kepribadian diri anak, yang memang selama ini secara kuantitas jumlah anak yang

semakin bertambah pesat dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu, akan tetapi

dari segi kualitasnya belum memungkinkan untuk berkembang maka dari itu

harus dilakukan inovasi secepatnya agar tidak lagi terjadi suatu kesalahan dalam

penerapan pola pendidikan akhlak  pada masyarakat Bajo Sampela di Kecamatan

Kaledupa

Bertolak dari realita, adanya berbagai permasalahan tersebut sehingga

mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam di

masyarakat Bajo dengan mengemukakan topik “Pola Pendidikan Akhlak

Ana’Sama Pada Masyarakat Bajo Sampela Kec. Kaledupa Kab. Wakatobi”.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang diatas, maka adapun yang menjadi fokus

penelitian ini mengarah pada ruang lingkup yaitu:

1. Pola pendidikan Melalui Teladan (Madituhu’)

2. Pola pendidikan Melalui Pembiasaan (di Pabbiasa)

3. Pola pendidikan Melalui Nasehat (dibaraang)
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C. Rumusan Masalah

Berpijak pada fokus penelitian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah

pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pola Pendidikan Akhlak Pada Ana’ Sama Masyarakat Bajo

Sampela

2. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini mempunyai

tujuan, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pola Pendidikan Ahkalak Pada Ana’ Sama Masyarakat

Bajo Sampela

3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan memiliki kontribusi untuk

meningkatkan mutu pendidikan akhlak anak sesuai ajaran Islam, memahami

pentingnya pendidika akhlak dalam mendidik anak supaya menjadi anak yang

diharapkan dan bermanfaat bagi Nusa, Bangsa dan Agama. Kemudian agar hasil

penelitian ini dapat mejadi bahan kajian bagi usaha penelitian lanjutan,

perbandingan maupun tujuan lain yang relevan. Disamping itu juga dapat menjadi

bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan khususnya di bidang Pendidikan

Akidah Akhlak.

2. Manfaat Praktis

a. Sebgai bahan informasi kepada masyarakat, orang tua anak, siswa-

siswi, ustadz/ustazdah dan para guru pengajar untuk lebih mengetahui
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dan meningkatkan pengetahuan anak tentang pendidikan akhlak dan

dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta dapat

digunakan sebagi pijakan untuk penbinaan keagamaan bagi keluarga

Muslim, sehingga anak akan menjadi panutan dan mendorong

terjadinya inovasi dalam masyarakat Bajo Sampela di Kec. Kaledupa

Kab. Wakatobi.

b. Sebagai masukan dan ilmu baru bagi para pembaca dalam hal ini

mahasiswa secara umum dan lebih terkhusus lagi bagi para mahasiswa

Prodi Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Kendari.

c. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada peneliti yang

bertujuan untuk mendalami tentang masalah yang berkaitan dengan

pola pendidikan akhlak anak.

4. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman para pembaca dalam menerjemahkan

maksud yang terkandung dalam skripsi ini, maka berikut ini akan diuraikan

definisi operasional dalam penelitian ini :

1. Pola Pendidikan yang dimaksud yaitu suatu cara atau metode yang

diterapkan kemudian dilaksanakan oleh seseorang untuk mengubah

kepribadian anak menjadi anak yang lebih baik, berakhlak mulia dan

yang berpengetahuan, dalam proses penerapan pendidikan yang

dilakukan dengan beragam cara untuk menyukseskan pendidikan yang

ditempuh, dengan maksud untuk mencapai tujuan yang di inginkan.
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2. Akhlak atau dalam versi bahasa suku bajo dikenal dengan ADO’ Atoa

(akhlak terhadap orang tua) akhlak terhadap orang tua merupakan

perilaku orang tua yang bisa mencerminkan nama baik keluarga dngan

alasan orang tua harus berlaku baik terhadap anak-anaknya agar mereka

bisa meniru orang tuanya dalam hal kebaikan.

3. Ana’ Sama (Anak Sama) adalah anak yang masih berumur 6-12 tahun

yang mudah terpengaruh dan masih dalam tahap pengenalan yang rasa

ingin tahunya sangat kuat, belum dewasa dan sedang masih dalam

pertumbuhan dan perkembangan dalam masa didikan orang tua yang

hidup dilingkup Suku Bajo (Nelayan).
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